
 

 

 سازیناتوانمقیاس خود سنجیروانی هاویژگیبررسی 

 1محمد سیدصالحی
 2علی دالور

40/40/40تاریخ دریافت:   

84/40/40تاریخ پذیرش:   

 چکیده
یک ابزار  عنوانبه سازیخودناتوانجی مقیاس نسی روانهاویژگیرسی هدف پژوهش حاضر بر :هدف

همه  موردنظرجامعه آماری  :روش دانشجویان است. سازیخودناتوانمیزان گیری اندازهمناسب جهت 

، تهران، آزاد اسالمی طباطبائینفر از چهار دانشگاه عالمه  024دانشجویان شهر تهران بود که از بین آنان تعداد 

 نمونه انتخاب شدند. عنوانبه در دسترسی مختلف و به روش هاهرشتواحد تهران جنوب و پیام نور، در 

برای بررسی ابزار پژوهش به کار گرفته شد.  عنوانبه( 2482سازی )جونز و رودوالت، خودناتوانمقیاس 

یی این و همچنین پایا به تعیین روایی محتوایی، روایی سازه سازیخودناتوانمقیاس  سنجیروانی هاویژگی

تن از متخصصان مورد تأیید قرار گرفت.  0روایی محتوایی این مقیاس که توسط  :هاهیافت .پرداخته شدآزمون 

روی سه عامل بار شدند و نتایج تحلیل عاملی تأییدی نشان داد که در تحلیل عاملی اکتشافی سؤاالت مقیاس 

برازش دارد. همسانی درونی عوامل با کل مقیاس بسیار باالبود و همچنین تحلیل  هاهاین مدل سه عاملی با داد

اخ پایایی با روش آلفای کرونبمیزان سؤاالت حاکی از همسانی درونی باال بین سؤاالت و کل مقیاس بود. 

دارای  سازیخودناتوانمقیاس  :گیریبحث و نتیجه آمد. به دست 767/4و با روش دونیمه کردن  428/4

ه . پایایی این مقیاس بسیار باال بوده و مدل سباشدیممطلوبی برای جامعه دانشجویان  سنجیروانی هاویژگی

ا ت کندیمدر پژوهش از روایی سازه مناسبی برخوردار است که به پژوهشگران کمک  شدهمطرحعاملی 

 بپردازند. یسازخودناتوانمتغیر گیری اندازهدر جامعه دانشجویان به  یژهوبهبتوانند با استفاده از این ابزار 

 وایی، همسانی درونیروایی محتروایی سازه، سازی، ناتوانخودپایایی،  واژگان کلیدی:

  

                                                      

( مسااا ول نویسااانااده) طباااطبااائی عالمااه دانشاااگاااهرشاااتااه سااانجش و اناادازه گیری   ارشااااد کااارشاااناااسااای . 2
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 مقدمه

رونی بی منظوربهایی اساات که انجام یا قصااد به انجام دادن مجموعه رفتاره سااازیخودناتوان

رود و شااخخ خود را از ها به کار مینی جلوه دادن پیروزیو درو هاشااتساات  جلوه دادن

 الف: به نقل از ؛2478، 2احتمالی شاااتسااات برهاند )برگالس و جونز  هاییاب آساااگزناد  

 .(2088حیدری، خداپناهی و دهقانی، 

است  شدهمطرحچند نظریه  ساازی خودناتوانبرای تبیین پدیده  شاده انجام یهاتالشدر 

(، 2444، 0)مارتین 0نظریه هدف -2، (2480، 0)کاوینگتون 2خودارزشااای نظریه-2: ازجملاه 

نظریااه نیااز بااه   -0و  (2442، 7میاادلتون و کااپالن  میاادگلی،) 6نظریااه انگیزش اجتنااابی -0

کاوینگتون که . (2044به نقل از یوسفی، شیربگی و صالحی، ؛ 2442)کاوینگتون،  8پیشرفت

را وارد عرصااه  سااازی  بیان کرده اساات، خودناتوان  2442ارزشاای را در سااال  نظریه خود

 تحصیلی شامل رفتارهایی است که ساازی خودناتوان پنداشات که چنین می آموزش کرد و

 ندگیررو به کار میی تحصاایلی پیشهاشااتسااتحفاظت خود از  برای اًیادگیرندگان عموم

(. به اعتقاد او رفتارهای 2044به نقل از یوساافی، شاایربگی و صااالحی،   ؛2442)کاوینگتون، 

دارزشااای افراد مورد تهدید قرار که احسااااس خو هایییتموقعاغلاب در   ساااازودنااتوان خ

د شاااونیافت می وفوربه هادانشاااگاهدر مدارس و  هایات موقعکنناد و این  گیرد بروز میمی

 (.2087فاتحی زاده، رئیسی، امامی و جزایری،  به نقل از ؛2442کاوینگتون، )

سااازی از آن جهت حائز اهمیت اساات که بساایاری از رفتارهای   پرداختن به خودناتوان

شود تا کند و باعث میمخرب و فاقد کارآیی را در فراگیرندگان نظام آموزشای تقویت می 

اسااتفاده از راهتارهای سااازنده و مؤهر جهت رفک مشااتالت آموزشاای به انجام  یجابهآنان 

س از این رفتار در شاارایطی که فرد تر له پیش روی بپردازند. رفتارهایی حاکی از انتار مساا

                                                      
1. Berglas, & Jones 

2. Self-worth 

3. Covington 

4. goal-theory 

5. Martin 

6. Avoidance-motive 

7. Midgly, Kaplan, & Middleton 

8. Need to achievement 



 88/  یسازناتوانخود یاسمق یسنجروان هاییژگیو یبررس

 

ت شود تا فرد هر چه بیشتر از واقعیدهد و باعث میارزیابی شادن داشاته باشاد بیشتر رخ می   

 .(2420، 2)کوپزینستی و اسمیتروبرویش فاصله بگیرد 

ر داخویش را در معرض خدشه نفسعزترد دهد که فهنگامی رخ می سازیخودناتوان

 عنوانبهبیند و برای اینته مقصاار اصاالی شااناخته نشااود عوامل خارجی دیگری را  شاادن می

ن آزمو(. بر همین اساس است که 2484، 2کشد )شپرد و آرکیندلیل اصلی اتفاقات پیش می

در مورد مقیاس سااانجش روایی همگرا  منظوربه هاپژوهشروزنبرگ در برخی  نفسعزت

به  ساااازیخودناتوان(. 2088، و همتاران حیدریب: رود )باه کاار می   ساااازیخودنااتوان 

 رفتن طفره مواد، یا التل از اسااتفادهکند، همچون لف رفتاری بروز پیدا میتمخ یهاشااتل

 تحصاایلی، وظایف انجام از امتناع و تالش از عمدی خودداری کارها، انداختن تعویق به یا

 ،و همتارانفاتحی زاده  به نقل از ؛2080)رئیسی، یختهگسازهم رفتار و تالش عدم به تظاهر

2087.) 

ی مختلفی در ارتباط اسااات هاهبا سااااز ساااازیخودناتواناند که نشاااان داده هاپژوهش

(، 2044؛ تولیتی،0،2422گینیسکاادویل، جرنیگون و مارتین نفس )اعتماادباه  : میزان ازجملاه 

 ، نگرش به پژوهش(2084حساااینیان و یزدی، نیتنام،  ؛0،2440هابدن و پلینر) ییگراکماال 

ب: ؛ 0،2446ی فرزندپروری )وانت و کلیتمنهاهشیو ،(2044)یوسافی، شایربگی و صالحی،   

؛ 6،2442راس، کااانااادا و راوش) یتیشاااخصااا ی هاااویژگی(، 2088، و همتاااران حیاادری

چن، وو، کی، لین و ) یلیتحصاا، انگیزش پیشاارفت (7208زاده، رئیساای، امامی و جزایری، فاتحی

تولیتی، ؛ 4،2424)لوپین، ساایری و آلمونت نفسعزت، (8،2442؛ اوموندساان7،2444شااوی

؛ پولفورد، جااانسااان و 2442، 24)اسااامیاات، ساااینتلیر و چاااپمن  خودکااارآماادی(، 2044

                                                      
1. Kopczynski, & Smith 

2. Shepperd, & Arkin 

3. Coudevylle, Gernigon, & Martin Ginis. 

4. Hobden, & Pliner 

5. Want, & Kleitman 

6. Ross, Canada, & Rausch 

7. Chen, Wu, Kee, Lin, & Shui. 

8. Ommundsen 

9. Lupien, Seery, & Almonte. 

10. Smith, Sinclair, &Chapman 
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و  حیاادریب: ؛ 2،2448)مااک کرا، هرت و میلنر جنسااایتی یهاااتفاااوت(، 2،2440آوایاادا

درد  یینمااابزرگ (،2440، 0)مااارتین، مااارش و دبوس دفاااعی باادبینی(، 2088، همتاااران

 (.2042)یوسفی و شیربگی،  قبولی در آزمون کارشناسی ارشدو ( 2424، 0)اویسال و لو

ه نیاز اسااات تا وقتی کگیری اندازهو سااانجش هر متغیر به یک ابزار گیری برای انادازه 

 منظورهبوانین و روابط علمی قشاادن نباشااند، کشااف ا کمییگیری اندازهمفاهیم نظری قابل 

های یک ابزار سااانجش ویژگی(. 2444، 0چادهانیسااات ) یرپذامتاان  هاا هبینی پادیاد  پیش

ویژگی افراد جامعه و شاارایط اجرای  تواند صااورت بگیرد زیراگیری بارها و بارها میاندازه

های ویژگی تیکفابهتوان ابزار تفاوت زیادی با یتدیگر دارند و با انجام یک بررسااای نمی

بااه همین دلیاال مقیاااس (. 2420، 6مااارکوس و بورسااابومابزار پی برد ) ساااناجای  روان

حسااینیان، از این مقیاس در پژوهش سااازی مجدداً در این پژوهش بررساای شااد.  خودناتوان

( اسااتفاده شااد که میزان همسااانی درونی آن از طریق آلفای کرونباخ 2084) نیتنام و یزدی

 نفر متخصخ مورد تأیید قرار گرفت. 0آمد و روایی محتوایی آن نیز توسط  به دست 64/4

به روش بازآزمایی سااانجید که از میزان مناسااابی  را ( پاایایی مقیاس  2444) 7رودوالات 

 20. در این مورد از مقیاااس و واگرا نیز برای آن برقرار بود برخوردار بود و روایی همگرا

، اهبردهای عدم تالشسنجش گرایش افراد به استفاده از ر منظوربه سازیخودناتوانای ماده

کاری، آشاافتگی هیجانی و نگرانی در مورد پیشاارفت اسااتفاده شااد. همچنین تمارض، اهمال

از  4و تالش 8یعذرتراشاااین مقیاس را بررساای کرد که دو عامل  یرودوالت ساااختار عامل

ی مختلف قبل از هاهارائه بهان تراشاای تمایل افراد بهعامل عذر آمد. به دسااتماده  20طریق 

مورد ارزیابی قرار گرفتن توساط دیگران و عامل تالش بیانگر سعی نتردن عامدانه افراد در  

                                                      
1. Pulford, Johnson,   & Awaida. 

2. McCrea, Hirt, & Milner. 

3. Martin, Marsh, & Debus 

4. Uysal, & Lu 
0. Chadha 

6. Markus, & Borsboom 

7. Rhodewalt 

8. excuse making 

9. effort 
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 ساااازیخودناتوانل اوکند. در اصاااطالح به عامل د اشااااره مینمواقعی که نیاز به تالش دار

و نسااخه  یاماده 20نسااخه . شااودیمرفتاری گفته  سااازیخودناتوانادعایی و به عامل دوم 

که سودمندی  شاده اساتفاده مختلف  یهاپژوهشاین مقیاس در  یاماده 20ه تجدیدنظر شاد 

 (.2088، و همتاران حیدری الف: آن در عمل گزارش شده است )به نقل از

نفری از  604( روی یااک نمونااه 2088الف: این ابزار توساااط حیاادری و همتاااران )

و فرم هنجارشده ایرانی  است اسری ایران اجرا شدهسر یهادانشگاهدانشاجویان کارشاناسی   

تقلیل یافته است. روایی سازه این مقیاس با استفاده از تحلیل عامل اکتشافی  ساؤال  20آن به 

 از آن« عذرتراشاای»و « تالش»، «خلق منفی»مورد بررساای قرار گرفته اساات که سااه عامل   

تا  64/4به روش آلفای کرونباخ از  هایاسمق. دامنه ضاارایب پایایی خرده اسااتخراش شاادند 

 .بود 77/4و برای کل مقیاس برابر با  72/4

ی مرتبط همچون هاههمبسااتگی این آزمون را با ساااز  2444در سااال  2کاترین والرنس

تا  27/4 ینبنفر مورد بررسی قرار دادند که میزان آن  200عذرتراشای و میزان تالش در بین  

الف: بود )به نقل از  74/4تا  08/4نی مقیاس نیز بین آماد و همساااانی درو  باه دسااات  64/4

 (.2088، حیدری و همتاران

تحصااایلی  تحصااایلی بر کیفیت عملترد ساااازیباا توجه به نقش تأهیرگذار خودناتوان 

ررسااای ببا پژوهش حاضااار قصاااد دارد تا کیفیت نظام آموزشااای،  یجهدرنتیادگیرندگان و 

یاک ابزار مناساااب جهت   عنوانباه  ساااازیخودنااتوان جی مقیااس  نسااانروای هاا ویژگی

 بهترهچاشخاص با شناخت هر  یابد تا دانشاجویان دست  ساازی خودناتوانمیزان گیری اندازه

، با راهتارهایی خردمندانه برای کاهش و جلوگیری از شاایوع این آن تریقدقو تشااخیخ هر چه  

 .پدیده گام بردارند

  

                                                      
1. Kathleen & Lawrence 
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 روش

اساات. هدف و به لحاظ روش پیمایشاای ای هدف از نوع توسااعه به لحاظ حاضاار پژوهش

ی زاراب عنوانبه سازیخودناتوانمقیاس  سنجیروانی هاویژگیاصالی این پژوهش بررسای   

 این سازه بود.گیری اندازهبرای 

 گیریجامعه، نمونه و روش نمونه

ارشد شهر کارشناسی و کارشناسی  مقطک دانشجویان کلیۀ شاامل  پژوهش آماری جامعۀ

به  گیرینمونه یوهشاند. بوده تحصیل به مشغول 2042-40 تحصیلی سال در که بود تهران

عالمه طباطبائی، پیام  یهادانشگاه، شهر تهران یهادانشاگاه  بین از ابتدا کهبود  صاورت  ینا

 صاااورتبه تهران دانشاااگاه وجنوب واحد تهران  دانشاااگاه آزاد ،جنوبواحد تهران  نور

 از دانشجویان تعدادی مذکور یهادانشگاه بین از بعدی مرحلۀ در .شدند انتخاب تصاادفی 

 بر روی موردنظرپرساشاانامه   و شاادند انتخاب در دساترس  صااورتبه مختلف یهاهرشات  از

 که شد گرفته نظر در نفر 024مطالعه  مورد نمونۀ حجم اسات  ذکر به الزم .شاد  اجرا هاآن

 است. بوده برخوردار الزم کفایت از

 ابزار

 بود.( 2478جونز )سااازی برگالس و آزمون خودناتوانابزار مورد اسااتفاده در این پژوهش 

. است سؤال 20نسخه اصلی این آزمون که توسط جونز و برگالس تدوین شده است دارای 

اسااات که با کامالً  یادرجه 6یک طیف  صاااورتبه ساااازیخودناتوانمقیاس  یگذارنمره

و  (0(، تقریباً موافقم )0(، کمی موافقم )2(، کمی مخاالفم ) 2تقریبااً مخاالفم )  (، 4مخاالفم ) 

فرم هنجارشده ایرانی آن توسط حیدری و همتاران  .شودیم یگذارنمره( 0موافقم ) کامالً

تا  08/4تقلیل یافته اسااات. پایایی عوامل آزمون با آلفای کرونباخ بین  ساااؤال 20به )الف( 

( 2088حیاادری و همتاااران، الف: ) 72/4تااا  64/4( و 2444 )کاااترین والرنس، 74/4

و  )نیتنام 64/4آلفای کرونباخ  یلهوسااابهاسااات. همچنین پایایی کل مقیاس  آمدهدساااتبه

( گزارش شده است. پایایی این 2088حیدری و همتاران، الف: ) 77/4( و 2084، همتاران

 آمد. دستبه  428/4ابزار در پژوهش حاضر به روش آلفای کرونباخ 
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 شیوه اجرا

ا سهولت ب هایآزمودنقرار گرفتند تا در یک صفحه  هم یرزپس از تهیه پرساشنامه، سؤاالت  

وزیک و ت پژوهشگرگروهی و توسط خود  صورتبهبیشتری به آن پاسخ دهند. نسخه آزمون 

اجرا شاااد و محدودیت زمانی  یریگنمونهمورد  یهادانشاااگاهشاااد. آزمون در  یآورجمک

 خاصی برای پاسخگویی به سؤاالت وجود نداشت.

 شیوه تحلیل

ساااازی به تعیین روایی محتوایی، مقیاس خودناتوان سااانجیروانهای برای بررسااای ویژگی

 و همچنین پایایی این آزمون پرداخته شد. روایی سازه

 هاهیافت

 07مرد ) 208مذکور متشتل از  نفری 024پرساشانامه مورد نظر از نمونه    یآورجمکپس از 

رکزی شاخخ میانگین و از گرایش م یهاشاخخدرصد(، از میان  00زن ) 272و  درصاد( 

، 08/0. میانگین برای عامل اول دگی انحراف اساتاندارد محاسابه شد  پراکن یهاشااخخ بین 

آمد. همچنین انحراف اسااتاندارد  ه دسااتب 47/0و برای عامل سااوم  02/0برای عامل دوم 

 آمد. به دست 20/2و عامل سوم  28/2، عامل دوم 48/2عامل اول 

برای بررساای روایی محتوایی از نظر متخصااصااان اسااتفاده شااد. به همین جهت مقیاس   

شااناساای و علوم تربیتی ی روانهاهدانشااتد علمیی تهتن از اعضااای  0به  سااازیخودناتوان

، آزاد تهران جنوب و پیام نور ارائه شاااد تا از نظرات آنان در طباطبائیمه ی عالهاهدانشاااگا

ظرات کلی خود را در یک طیف لیترت متخصصان ن .آید به دستمورد این آزمون اطالع 

از بساایار نامطلوب تا بساایار مطلوب ارائه دادند که میزان همبسااتگی نظرات از طریق   ییتا 0

همگی بر وجود  بنابراین؛ آمد که قابل قبول بود دسااتبه  60/4( Wضااریب توافق کندال )

 روایی محتوایی در این آزمون اذعان داشتند.

وش رتحلیل عاملی اکتشااافی و تأییدی و همچنین های برای بررساای روایی سااازه روش

افی، ملی اکتشاادر تحلیل عاهمسااانی درونی عوامل و کل مقیاس مورد اسااتفاده قرار گرفت. 
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ی هاهاساااتخراش شااادند. همچنین به فرض اینته مؤلف  2اصااالی هاای محورعوامال از روش  

 به کار گرفته شد. 2مستقل از هم هستند، چرخش واریماکس سازیخودناتوان

)بارهای عاملی  محورهای اصلیاز تحلیل عاملی اکتشافی به روش  شدهاستخراجبارهای عوامل  .1جدول 

 (اندنشدهنشان داده  4/0کمتر از 

 عباراتخالصه  اههگوی
 واریانسدرصد  بار عاملی

 تبیین شده

ارزش 

 عذرتراشی تالش خلق منفی ویژه

دشوار نمودن کارهای آسان در صورت  20
   840/4 احساس افسردگی

27/22 64/06 

   704/4 هنگام مطالعه یپرتحواس 8

معمول در  ازحدیشبباور به بدشانسی  24
   704/4 رقابتی هاییتفعال

رنجیدن از بازنده شدن و عدم شرکت در  4
   702/4 رقابتی هاییتفعال

احساس اضطراب پیش از امتحان یا انجام  7
   722/4 کار

   674/4 باور به کسل بودن بیشتر از سایرین 0

باور به افراط در خوردن و آشامیدن در  24
   608/4 بسیاری از اوقات

 به بیماری خفیف و کاهش ابتالتمایل به  20
   007/4 هایتمس ولفشار 

   022/4 ترین حالتآلایدهتأکید بر  20

مطلوب در  طوربهانجام دادن کارها  22
  808/4  صورت وجود نگرانی

42/22 44/20 

  844/4  انجام کارها به بهترین وجه 0

  844/4  برای کارها ازحدیشبکسب آمادگی  0

عاطفی به سایر  مسائلعدم تداخل  22
  744/4  زندگی هایبخش

                                                      
1. principal axis 

2. varimax rotation 
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اطمینان از وجود مقدمات کار پیش از  6
  782/4  قبول آن

در  هاییتواناا یادآوری دلداری خویش ب 27
  784/4  ضعفهنگام 

 هایییتوانابالفعل به  هایییتواناترجیح  24
  640/4  بالقوه

کوچک کنونی به  یهالذتترجیح  22
 842/4   بزرگ آینده یهالذت

20/28 42/22 

 782/4   تعویق کارها به آخرین لحظه 2

در صورت عدم برآورده  تراشییلدل 28
 774/4   شدن انتظارات دیگران

ام انج یدرازاباور به کسب نتایج بهتر  22
 722/4   کار بیشتر

مقصر دانستن اوضاع در اولین واکنش  2
 742/4   اشتباهبه

باور به کسب عملترد بهتر در صورت عدم  26
 676/4   تأهیرپذیری از عواطف

 602/4   امید به سرو سامان گرفتن 20

که  به دسااات آمد 422/4برابر با  هاهبرای داد( KMO) 2یبردارنمونهشااااخخ کفاایات   

بنابراین تعداد ؛ قرار دارد 7/4باالتر از  مراتببهدارای کفاایات بسااایاار زیاادی اسااات زیرا      

در آزمون کرویت بارتلت  . همچنینحاضاار برای این پژوهش مناسااب اساات  هاییآزمودن

(4442/4=  p, 200=  df, 00/7274 = 2ᵡ )رد شدن فرض صفر  از حاکی آمد که به دست

ها فقط با خودشاااان . در آزمون کرویات باارتلت فرض صااافر این اسااات که متغیر   اسااات

و رد فرض صفر حاکی از این است که ماتریس همبستگی دارای اطالعات  همبستگی دارند

و  تحلیل عاملی وجود دارد )ساارمد جام دادناساات و حداقل شاارایط الزم برای ان  داریمعن

 .(2044، همتاران

                                                      
2. Kaiser Meyer Olkin Measure 
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 سازیاز مقیاس خودناتوان شدهاستخراج( مربوط به عوامل screeنمودار سنگریزه ) .1شکل 

 22و  24، 0تعریف شاااد اما از آنجا که ساااؤاالت   0/4حداقل بار عاملی میزان در ابتادا  

ل حداقمیزان دارای بار عاملی اضافه بر روی عاملی غیر از عامل اصلی خود داشتند در ادامه 

بعد از مشاااخخ کردن عواملی که از نظر تجربی به یتدیگر  تغییر یافت. 0/4باار عااملی به   

به  شاااوندیمتعلق دارند باید کوشاااید از اشاااتراي تجربی متغیرهایی که بر عامل معینی بار 

، 20که سؤاالت  شودیممالحظه  2مراجعه به جدول  با اساتنتاش اشاتراي مفهومی نائل آمد.  

در عامل  24و  27، 6، 22، 0، 0، 22ت عامل اول؛ ساااؤاال در 20 و 20، 24، 0، 7، 4، 24، 8

با توجه به بار عاملی باالیی دارند.  در عامل سوم 20 و 26، 2، 22، 28، 2، 22دوم و سؤاالت 

 و عامل سااوم به «تالش»دوم به نام  ، عامل«خلق منفی»مبانی نظری پژوهش، عامل اول به نام 

 درمجموع شاادهاسااتخراشعامل ساه   2با توجه به جدول شاادند.  یگذارنام« عذرتراشای »نام 

ارزش  ینهمچن کند.را تبیین می ساااازیخودناتواندرصاااد از واریاانس کل مقیاس   02/64

 به دساات 420/22و عامل عذرتراشاای  440/20، عامل تالش 640/06 ویژه عامل خلق منفی

 آمد.

 ؛ یعنی اینته تا چه حدباشااادیم مدنظر هاهبرازش مدل با داددر تحلیال عااملی تأییدی   

ای بر مورداسااتفادهی هاهی مربوطه سااازگاری و توافق دارد. یتی از آمارهاهیک مدل با داد
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اسات. براسااس این آماره فرض صافر این است که مدل     دوخیبررسای برازش مدل آماره  

 .(2087 )کالنتری،ی جامعه برازش دارد هاهداد کامل با طوربه

 هاآننیکویی برازش و میزان مطلوبیت  یهاشاخص .2جدول 

𝝌𝟐 df p RMSEA NFI CFI IFI RFI SRMR 

48/2788 227 4442/4 47/4 42/4 40/4 40/4 42/4 470/4 

که مشااااهده  طورهمان. دهدیمنیتویی برازش مدل را نشاااان  یهاشااااخخ 2جدول 

معنادار  40/4شااود نتیجه حاصاال در سااطح   df بریمتقساااگر  دومقدار آماره خی شااودیم

آماره خی دو تحت تأهیر  که ییآنجااما از  ؛شاااودیمفرض صااافر رد  درواقکخواهد شاااد. 

از معنااداری آن   توانیمنفر بااشاااد   204حجم نموناه قرار دارد اگر حجم نموناه بیشاااتر از   

نگین توان میامیزان آماره ریشااه  2(. طبق جدول 2042کرد )حسااینی و ابارشاای،  نظرصاارف

ی شااااخخ برازش غیرنرم هاهآماار  یزانو م 48/4( کمتر از RMSEAدوم خطاای تقریاب )  

(NFI)  اییسهمقا، شااخخ برازش (CFI( شاخخ برازش افزایشی ،)IFI و شاخخ برازش )

یک هسااتند. همچنین میزان اسااتاندارد شااده ریشااه میانگین  و 4/4بین ( همگی RFIنساابی )

نتیجه گرفت که تمامی  توانیم یتدرنهااسااات.  48/4از ( کمتر SRMRتوان دوم خطاا ) 

آماره خی دو به همان دلیلی که ذکر شاااد، از مطلوبیت  جزبهنیتویی برازش  یهاشااااخخ

 برازش دارد. هاهخوبی برخوردارند و مدل موردنظر با داد

های ی فرعی پژوهش بارهاهبرای بررساای فرضاای  ی فرعی:هاهبه فرضاای مربوطی هاهیافت

ی هاهو مجذور همبساااتگی چندگانه تحلیل عاملی تأییدی مربوط به گوی tی، شااااخخ عامل

با کل  . هر فرضااایه فرعی بیانگر آن اسااات که ساااؤال موردنظراندآمده 0مقیاس در جدول 

و مجذور  tشااااخخ  بارهای عاملی، 0توجاه باه جادول     باا  مقیااس رابطاه معنااداری دارد.   

 .باشندیممعنادار  42/4ت در سطح سؤاال یتمامبههمبستگی چندگانه مربوط 
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و مجذور همبستگی چندگانه تحلیل عاملی تأییدی مربوط به  t، شاخص بارهای عاملی .3جدول 

 ی مقیاسهاهگوی

 λ t 2R هاهگوی λ t 2R هاهگوی

2 47/2 20/24 00/4 20 77/4 06/22 28/4 

2 22/2 82/24 07/4 20 40/4 20/20 04/4 

0 70/2 40/22 64/4 20 44/4 40/22 04/4 

0 46/2 46/24 00/4 26 22/2 07/26 00/4 

0 00/2 22/26 82/4 27 64/2 02/22 67/4 

6 02/2 02/24 08/4 28 20/2 04/20 70/4 

7 40/4 04/24 06/4 24 42/2 44/24 08/4 

8 28/2 70/22 60/4 24 87/4 07/26 00/4 

4 02/2 87/27 04/4 22 80/2 28/20 74/4 

24 20/2 06/27 07/4 22 42/2 06/26 82/4 

22 24/2 24/40 08/4 20 26/2 42/20 70/4 

22 20/2 66/20 76/4     

 



 128/  یسازناتوانخود یاسمق یسنجروان هاییژگیو یبررس

 

 سازیخودناتواننتایج تحلیل عاملی تأییدی مقیاس  .2شکل
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تعیین روایی ساااازه همساااانی  یهاروشیتی از  همساااانی درونی عوامل و کل مقیاس:

باید با نمره کل آزمون همبساااتگی  هاا آزموندرونی اسااات. از لحااظ نظری، نمرات خرده  

بر روی هم حوزه رفتاری واحدی را  هاآنزیادی داشته باشند، زیرا فرض این است که همه 

نباید با یتدیگر همبسااتگی زیادی داشااته   هاآزمون، خرده در ضاامن. کنندیمگیری اندازه

ذا گیرند و لیک چیز را اندازه می هاآنکه همه  شااودیمباشااند، زیرا در چنین حالتی فرض 

پس فرضاایه پژوهشاای این قساامت وجود همبسااتگی باالی  (.2087تتراری هسااتند )ساایف، 

 .باشدیمعوامل با یتدیگر  تریینپاعوامل با کل مقیاس و همبستگی 

 کل مقیاسو ماتریس همبستگی عوامل  .4جدول 

 نمره کل عذرتراشی تالش خلق منفی 

    44/2 خلق منفی

   44/2 060/4 تالش

  44/2 028/4 004/4 عذرتراشی

 44/2 702/4 824/4 747/4 مقیاس کل

با کل  یهمه عوامل دارای همبسااتگی باالی شااودیممشاااهده  0که در جدول  طورهمان

مقیاس هساتند اما با یتدیگر همبساتگی بسایار کمتری دارند که این حاکی از همسااانی درونی    

جهت  .گرددیمو فرضایه پژوهشی در این قسمت تأیید   باشاد یممناساب عوامل و کل مقیاس  

ابطه مثبت ر ها با یتدیگر و با کل مقیاس مثبت اساات که نشااان ازمقیاسهمبسااتگی تمام خرده

 یابد.دیگری نیز به ترتیب افزایش و کاهش می هاآنبا افزایش یتی از دارد و  هاآنبین 

از روش همسااانی دورنی به طریق آلفای  سااازیخودناتوانبرای بررساای پایایی مقیاس 

اساتفاده شد که نتایج آن در زیر   2براون-کرونباخ و دونیمه کردن آزمون با فرمول اساپیرمن 

 است. گزارش شده

  

                                                      
1. Spearman-Brown formula 
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 پایاییی هاهآمار .5 جدول

 سؤاالتتعداد  کردندونیمهاز طریق  آلفای کرونباخاز طریق  

 4 800/4 882/4 خلق منفی

 7 427/4 420/4 تالش

 7 862/4 877/4 عذرتراشی

 20 767/4 428/4 کل مقیاس

زان مورد می .این آزمون از روش آلفای کرونباخ اسااتفاده شااده اساات پایاییبرای بررساای میزان 

 648/4که این شاااخخ در آزمون اخیر برابر با  باشاادیم 7/4  قبول در مورد آلفای کرونباخ حدودا

مطالعه  از آنجاا که معموالً  کاه از کفاایات الزم برخوردار اسااات.    بااشاااد یم 7/4معاادل   یبااً تقرو 

یانس کل بنابراین هر چه وار اسااات مدنظر افراد یشاااتربهای فردی و درنتیجه تفتیک هر چه تفاوت

 درواقک .خواهد داشت یترمناسبوضعیت ساؤاالت بیشتر باشد آزمون   تکتکآزمون و همچنین 

موعه یعنی اگر از مج ،خواهد بود که به افزایش واریانس کل آزمون کمک کند ترمناساابسااؤالی 

 .(2444چادها، ) واریانس کل آزمون کاهش پیدا کندشد، سؤاالت حذف 

 پایایی کل سؤاالت یهاشاخص .6 جدول
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2 04/040  006/4  426/4 040/4 20 82/020  044/4  427/4  046/4  

2 26/048  000/4  427/4 000/4 20 20/048  002/4  427/4  000/4  

0 42/040  642/4  420/4 666/4 20 40/046  002/4  427/4  000/4  

0 72/044  007/4  420/4 086/4 26 42/022  076/4  428/4  040/4  

0 42/042  704/4  422/4  680/4 27 84/046  602/4  420/4  600/4  

6 07/042  620/4  420/4 070/4 28 02/042  647/4  420/4  640/4  

7 80/044  000/4  420/4 044/4 24 20/040  082/4  426/4  044/4 

8 28/044  048/4  420/4 080/4 24 46/040  068/4  420/4  008/4  

4 42/047  076/4  426/4  074/4 22 42/040  607/4  420/4  604/4  

24 00/042  007/4  420/4 007/4 22 26/040  787/4  420/4  600/4  

22 02/042  007/4  420/4 072/4 20 08/042  604/4  420/4  070/4  

22 06/044  664/4  420/4 664/4      
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، واریانس کل، در صورت حذف شاود یممشااهده  و هفتم که در ساتون دوم   طورهمان

آل بودن واریانس موجود برای کند که این به معنی ایدهیمهر یک از سااؤاالت کاهش پیدا 

کننده همبسااتگی هر سااؤال با سااایر بیانو هشااتم سااتون سااوم  .باشاادیمسااؤاالت  تکتک

متغیر مالي و سایر سؤاالت  عنوانبه موردنظردر هر ردیف سؤال  درواقکسؤاالت است که 

همبسااتگی ، دن آزمونبوعاملیاند. با توجه به چندر گرفته شاادهبین در نظمتغیر پیش عنوانبه

 املواالت مختلف عرود، زیرا ساااؤخیلی زیاادی بین هماه ساااؤاالت با یتدیگر انتظار نمی  

ستگی با این حال همب باشند.مقادیر در ساتون سوم قابل قبول می سانجند و این  مختلف را می

با سؤال  هک که این همبستگی بیشتر ناشی از سؤاالتی است خی سؤاالت با سایرین باالستبر

 ارتباطیبهمدیگر  اب کامالً توانندینمدر یک عامل قرار دارند و البته همه سؤاالت  موردنظر

و نهم در سااتون چهارم ساانجند. یک سااازه واحد را می درمجموع هاآنباشااند زیرا تمامی 

سااؤاالت مقدار آلفای کرونباخ کاهش از  ر یکهکه در صااورت حذف  شااودمشاااهده می

ی نقش بسزای همسانی درونی آزمونمه سؤاالت در افزایش یابد و بدان معنی اسات که ه می

درت ق درواقکضریب مقبولیت سؤاالت محاسبه شده است که و دهم در ستون پنجم  دارند.

بزارهای در ا. دهدیمرا توسط سؤال نشان  موردنظرر متفاوت در ویژگی افتراق افراد با مقادی

وب های مختلف کاری مطلیا گروه هاسنجش شخصیت، عالقه و نگرش تمیز دادن بین سنخ

 باشد.خخ در تمامی سؤاالت قابل قبول میمقدار این شا (.2087)سیف، است 

 گیرینتیجهبحث و 

ناختی و موانک ش سی تربیتی همواره در پی شناساییشنامتخصصان و پژوهشگران حوزه روان

یتی  .اندودهب هاآنانگیزشای مرتبط با عدم پیشرفت تحصیلی و ارائه راهتارهایی برای حل  

در مورد آن  ییهاپژوهشسااازی اساات که ین عرصااه خودناتواناز موانک شااناخته شااده در ا

 یندر باما برای بررساای این موضااوع ابتدا باید میزان و شاادت آن را ؛ صااورت گرفته اساات

ی پرداخت و مقایسه کمّ کرد تا بتوان به عملیات تحلیلگیری اندازهنظام آموزشای   فراگیران

ی مّتحقیق ک یهاروشهمچنین آمار و مطلوبی دسااات یافت.  گیرینتیجهو متعااقاب آن به   

 آمار و اساااتفاده از نیازیشپفتااری دارناد.   ای در تحقیقاات علوم اجتمااعی و ر  نقش عماده 

 در این موردمطالعههاای  ی کردن متغیرتحقیق در علوم اجتمااعی و رفتااری، کمّ   یهاا روش
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که  سنجیروانی مطلوب هاویژگیت یافتن به آزمونی که از بر این اسااس دس علوم اسات.  

دارد، بساایار  2نظریه کالساایک آزمون خصااوصبهگیری اندازهمبنای آن ریشااه در نظریات 

یری گنمرات نیست بلته تصمیم یآورجمکاسات. سرانجام هدف آزمون فقط  حائز اهمیت 

 .(2040)گرامی پور،  نمرات آزمون هدف اصلی آزمون است سبر اسا

 از روایی مناسبی برخوردار سازیخودناتوانکه مقیاس  دهندیمی پژوهش نشاان  هاهیافت

 علمیی تهتن از متخصااصااان و اعضااای    0یی محتوایی این مقیاس که توسااط . روااساات

برقراری روایی محتوایی در مورد این  فته اسااات حاکی ازمورد تأیید قرار گر هاا دانشاااگااه 

الف: حیاادری و همتاااران ) ؛(2482باااشاااد. پیش از این نیز جونز و رود والات ) آزمون می

ن آزمو( روایی محتوایی این مقیاس را تأیید کرده بودند. 2084( و نیتنام و همتاران )2088

و آزمون کرویت بارتلت نشااان دادند که حداقل شاارایط برای  KMO یبردارنمونهکفایت 

و  یعذرتراشسؤال بر روی دو عامل  20تعداد تحلیل عاملی اکتشافی برقرار است و در ادامه 

الف: ( و حیدری و همتاران )2482ی جونز و رودوالت )هاهباا یاافت  باار شااادناد کاه     تالش

ی عامل خلق منفی بار شااادند که این ساااؤال بر رو 4( همخوانی دارد. همچنین تعداد 2088

رد. در تحلیل عاملی ( همخوانی دا2088الف: ی حیدری و همتاران )هاا هنتیجاه نیز باا یاافتا    

ه بتأیید فرضاایه اصاالی مبنی بر برازش مدل   نیتویی برازش حاکی از یهاشاااخختأییدی، 

( و 2482همخوانی آن با مدل نظری اسااات که جونز و رودوالت ) و هاهآمده با داد دسااات

(، λ) بارهای عاملیهمچنین معناداری . اناد کرده( مطرح 2088الف: حیادری و همتااران )  

و مجذورات همبستگی چندگانه بیانگر وجود رابطه معنادار بین مسیر سؤاالت  t یهاشاخخ

نتایج همسانی درونی نشان داد  .شاود یمی فرعی هاهکه منجر به تأیید فرضای  اسات  عوامل و

 باا یتدیگر همبساااتگی پایینی دارند. کاه عوامال باا کال مقیااس دارای همبساااتگی بااال و       

حاصال از تحلیل عاملی اکتشاافی و تأییدی و همسانی درونی عوامل    گیرینتیجه درمجموع

 یازسااخودناتوانبا کل مقیاس شااواهد محتمی را مبنی بر برقراری روایی سااازه در مقیاس 

 کنند.ارائه می

                                                      
1. Classical test theory 
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االت که یتی از حکردن از روش آلفاای کرونباخ و دونیمه برای تعیین پاایاایی مقیااس    

باشاند استفاده شد و میزان پایایی کل مقیاس در هر کدام به ترتیب برابر  همساانی درونی می 

با  تآمد. نتایج تحلیل ساؤاالت مقیاس نشان داد که همه سؤاال  به دسات  767/4و  428/4با 

 ، همچنین تمامیسااانجندیمتادیگر همبساااتگی قابل قبولی دارند و یک ساااازه واحد را   ی

ساااؤاالت در افزایش واریاانس و میزان آلفای کل مقیاس تأهیر دارند. در ضااامن ضاااریب   

مقبولیات ساااؤاالت مقیااس در حاد قاابال قبولی بود. هماه این نتایج حاکی از پایایی باالی       

 است. سازیخودناتوانمقیاس 

منطبق با مبانی نظری مطرح شده از سوی جونز و  عاملی مطرح شده در پژوهشمدل سه 

پژوهش جونز و باااشااااد. در می( 2088الف: و حیاادری و همتاااران )( 2482رودوالاات )

« تالش»و « عذرتراشااای» واملساااؤال بر روی دو عاامال جاای گرفتند که ع    20رودوالات  

ساااؤال باقیمانده بر روی  22یز ن)الف( گذاری شااادند. در پژوهش حیدری و همتاران ناام 

تار پژوهش نیز با تتیه بر ساااخ ینا گذاری شااد.نام« خلق منفی»وم جای گرفتند که عامل ساا

 نظری مذکور به همان نتایج قبلی منتهی شد.

در  قبلی که یهاپژوهشتوجه به نتایج این پژوهش و گفات کاه باا     توانیمسااارانجاام  

 مطلوبی ساانجیروانی هاویژگیدارای  سااازیناتوانخوداند، مقیاس همین زمینه انجام شااده

و مدل سااه عاملی مطرح شااده در پژوهش از روایی سااازه  باشاادیمبرای جامعه دانشااجویان 

ابزار به  تا بتوانند با استفاده از این کندیممناسابی برخوردار اسات که به پژوهشگران کمک   

 بپردازند. سازیخودناتوانمتغیر گیری اندازه

 و اهمیتی کاه نوجواناان و جوانان برای حضاااور و توجه دیگران قائل هساااتند    باه دلیال  

 دهندیمآموزشااای رخ  هاییطمحسااااز بیشاااتر در از آنجا که رفتارهای خودناتوان همچنین

 عنوانبه، دانشااجویان (2087فاتحی زاده، رئیساای، امامی و جزایری،  به نقل از ؛2442)ترینا، 

کفایت  پیگیریپیشاانهاد باید گفت که  عنوانبهاما ؛ دندپژوهش انتخاب شاا موردنظرجامعه 

سایر پژوهشگران در جامعه دانشجویان و در  یلهوسا به تواندیماین مقیاس هنوز  سانجی روان

 .کند تا بتوان به نتایج بیشتر و استوارتری در این رابطه دست یافت جوامک دیگر ادامه پیدا
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